
 

 

 

 

 
 
NOTA DE PREMSA   

Dijous, 10 de gener 
 
 

• Alt nivell d’ocupació a l'aparcament del carrer Cam pins, davant la Salle 
 

• Valoració de les festes nadalenques: Èxit de partic ipació a l’oferta 
municipal d’activitats de tarda. Sant Celoni celebr a amb seguretat 
l’entrada al 2013. Els carters reials i la cavalcad a, amb més gent que mai 
Prop de 200 infants participen als Casals de Nadal 
 

• Més de 60 persones participaran dimecres vinent a l a primera de les dues 
sessions sobre Orientació educativa i professional 

 
• La Policia Local dóna consells a la gent gran per e vitar estafes i furts 

 
• Obertes les inscripcions a diversos cursos i taller s del Centre Municipal 

d’Expressió. Dins l’oferta trimestral de formació p ermanent que ofereix 
l’Ajuntament 
 

• Concert de Mishima aquest dissabte a les 11 de la n it  a l'Ateneu 
 

• Visita comentada a l’exposició Articles indeterminats de Vicens Mascarell 
a la Rectoria Vella aquest dissabte a les 6 de la t arda   
 
 

 
Alt nivell d’ocupació a l'aparcament del carrer Cam pins, davant la Salle  
 
Des de la seva posada en funcionament, el nou aparcament públic del carrer Campins 
registra un gran índex d’ocupació. Amb una capacitat per a més de 90 vehicles, des de 
mitjan desembre, l'aparcament està ple gairebé sempre. La nova zona 
d’estacionament es troba en un emplaçament estratègic per la seva proximitat a la 
zona comercial i també per la seva proximitat a l'Hospital.   
 
Durant aquest primer temps l'estacionament és lliure i il·limitat, si bé més endavant, tot 
i seguir sent gratuït s'ha previst implantar un sistema de regulació horària: durant 
l'horari de zona blava s'hi podrà estacionar un màxim de dues hores i la resta de temps 
sense limitació. A Sant Celoni la zona blava està activa els matins de dilluns a dissabte 
de 9 a 13.30 h i les tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 h.   

 
 
Valoració de les activitats organitzades per les fe stes nadalenques  
 
Les activitats de tarda d’aquestes festes de Nadal han estat molt ben acollides  i 
participades. La proposta ha anat combinant l’oferta d’escoles, entitats i col·lectius amb 
d’altre oferta complementària. El tret de sortida es va donar el divendres 21 de 
desembre on més de 150 alumnes de les escoles del Cor de Maria, la Salle, l’Avet 



Roig i l’Escola Municipal de Música van participar en una Cantada de Nadales 
itinerant, carrer major de dalt, plaça de l’església i plaça de la Vila. El dissabte 21, els 
alumnes de l’institut Baix Montseny van fer més de  340 tions; mentre els més petits 
ballaven amb l’animació infantil. També s’ha comptant amb la participació de la Colla 
de Geganters de Sant Celoni, l’agrupament escola EROL, el grup de Cantaires i  el 
grup Sac de Sons. L’oferta “local” s’ha reforçat amb inflables, tallers de circ, animació 
infantil... 
 
El dijous 27, els jocs gegants en el nou emplaçament de la plaça Mercè Rodoreda 
també va estar molt i molt concorreguts. L’aposta d’haver ampliat les activitats a nous 
espais es valora molt positivament i l’any vinent es voldrà ampliar una mica més.  
 
Aquesta oferta s’ha complementat amb activitats a l ’Ateneu ; Trocateatre i la 
Pocafarina van presentar Last Picture, el passat 21 de desembre. La tradicional  
Cantada de Sant Esteve, de l’escola municipal de música va omplir de gom a gom la 
sala gran de l’Ateneu oferint un concert  coral de nadales. El mateix dia 26 de 
desembre, a la tarda, Rebrot Teatre va omplir també l’Ateneu amb el conte de la 
Ventafocs. El 29 de desembre, el  Concert de Nadal de la Coral Briançó, Coral Sant 
Jordi, Estudi XX de Terrassa, Orfeó Enric Morera, l’Orquestra Camera Musicae de 
Tarragona. 
 
Sant Celoni va fer el comiat del 2012 al pavelló amb música de diferents DJ. Les 
diferents mesures implantades per garantir el compliment de la normativa vigent 
(control automàtic d’aforaments, increment de mesures i efectius de seguretat,...) van 
ser tot un èxit... Es van exhaurir les entrades anticipades en només un dia i mig.  
 
Augmenten les visites dels infants als Carters Reia ls.  La Martina i l’Ermenter van 
instal·lar el seu campament a la Torre de la Força. Del 2 i fins el 4 de gener, molts 
celonins i celonines els varen anar a veure i van recollir més de 800 cartes, 200 més 
que l’any passat!  
 
Cavalcada de Reis , molt i molt ple, més gent que mai. Amb els mateixos elements 
que l’any anterior, la cavalcada de ses Majestats va ser molt lluïda i molt bonica. Hi 
van participar un total de 150 col·laboradors d’entitats celonines: Colla de Diables, 
Agrupament escolta EROL i Colla de Geganters.   
 
Prop de 200 infants participen als Casals de Nadal.   Les entitats que van fer casal 
van ser el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes amb la participació de 25 
infants, el Club de Bàsquet Sant Celoni van fer un Parc de Nadal el 29 i 30 de 
desembre amb una participació de 125 a 150 infants ( van fer un circuit amb Quads, 
inflables, tir amb arc, tallers nens petits, esports tradicionals catalans i minoritaris). La 
Penya Barcelonista de Sant Celoni van fer casal amb la participació de 28 infants. 
 
 
 
 
Més de 60 persones participaran dimecres vinent a l a primera de les dues 
sessions sobre Orientació educativa i professional  
 
Més de 60 professionals de món de l’educació s’han inscrit a les jornades sobre 
Orientació educativa i professional que han organitzat l’Ajuntament i el Centre de 
Recursos Pedagògics del Vallès Oriental III. Es tracta d’una formació inicial de 4 hores 
que tindrà lloc a la sala petita de l’Ateneu el dies 16 i 23 de gener amb l’objectiu de 
reflexionar i donar eines teòriques i pràctiques per adaptar l’orientació educativa i 
professional a la realitat complexa de la nostra societat. 
 
En el marc del Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni, cada cop es veu més clar que 
l’èxit educatiu no el forma únicament la variable acadèmica, sinó uns resultats 
educatius que ajuden i orienten a l’alumnat cap a la construcció del seu projecte 
personal de vida. En aquest sentit, l’orientació és una tasca que cal fer al llarg de tota 



l’escolaritat des del parvulari fins el dia que el jove deixa l’escola. Es realitza a través 
del treball competencial a l’aula, el treball personal amb cada alumne/a i la 
interpel·lació del currículum amb la comunitat. Per dur a terme aquesta funció 
orientadora és bàsica la coordinació i el treball en equip dels professionals, interns i 
externs al centre, que interactuen amb l’alumnat. I en aquest sentit, es formula aquesta 
jornada. 
 
Durant la jornada s’analitzaran les dades i el funcionament del mercat laboral, les 
competències professionals que més valoren les empreses i com lliguen amb les 
competències de l’escola. A més a més, diferents centres educatius exposaran les 
bones pràctiques que estan duent a terme. Per últim, es presentarà el catàleg de 
recursos pedagògics sobre orientació educativa.  
 
El programa de la jornada és el següent: 

Dimecres 16 de gener, de 17.30 a 19.30 h  

·         Anàlisi de les dades del mercat laboral, a càrrec d’Elisenda Ramírez, 
coordinadora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Celoni  
·          El funcionament del mercat de treball del Baix Montseny, Vanessa 
Cañada,  tècnica d’ocupació de l’Ajuntament de Sant Celoni  
·         La formació ocupacional i continuada, Marina Pardo, tècnica de formació de 
l’Ajuntament de Sant Celoni  

 Dimecres 23 de gener, de 17.30 a 19.30 h  

·         De les competències de l’escola a les competències de les empreses, 
Xavier Garcia, Servei d’Orientació i Serveis Educatius del Departament 
d’Ensenyament. 
·         Les competències professionals i la selecció per competències, Marta 
Coma, tècnica de promoció econòmica de l’Ajuntament de Sant Celoni  
·          Catàleg de recursos pedagògics sobre orientació professional, Manel de la 
Fuente, director del CRP Vallès Oriental III. 
·         Experiències d’orientació professional en centres de Sant Celoni. 

 
A més a més, es preveu continuar aquesta formació inicial amb la creació de grups de 
treball del professorat, serveis educatius i agents educatius del Pla Educatiu d’Entorn 
per tal d’implementar accions directes de millora a l’aula i en el treball amb les famílies, 
acompanyades de processos de reflexió per millorar l’eficàcia i eficiència d’aquestes 
accions. 
 
 

 
La Policia Local dóna consells a la gent gran per e vitar estafes i furts  
 
La Policia Local de Sant Celoni ha organitzat diferents xerrades preventives 
destinades a la gent gran del municipi per donar consells d’autoprotecció. Al llarg de 
més d’una hora, els agents han explicat als assistents què han de fer per evitar ser 
víctimes dels furts i les estafes més típiques. Entre un dels principals consells donats  
durant la xerrada és que no se’n refiïn dels desconeguts, que no deixin entrar a casa 
seva cap instal·lador si no té cita prèvia o bé vigilar de no treure gaires euros de cop 
quan van al banc o a la caixa. Després de la xerrada, s’ha obert un torn de preguntes. 
 
Segons el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Capote, “una de les principals 
prioritats de la Policia Local de Sant Celoni és ve tllar per la seguretat de les 
persones, especialment de les més vulnerables, entr e elles la gent gran.  
Sant Celoni no és un municipi que destaqui pel nomb re d’estafes i furts però, 
precisament per aquest motiu, cal fer accions preve ntives com les xerrades per 
evitar que se’n produeixin”. 



 
De moment, s’ha fet una xerrada al Centre de Dia Indalesi Losilla i a l’Esplai de la Gent 
Gran de Sant Celoni i properament se’n farà una a l’Associació Neurològica Amics 
Baix Montseny i una altra a la Batllòria.     
 
 
 

 
Obertes les inscripcions a diversos cursos i taller s del Centre Municipal 
d’Expressió  
Dins l’oferta trimestral de formació permanent que ofereix l’Ajuntament  
 
En el marc de l’oferta municipal de formació permanent, ja estan obertes les 
inscripcions a diversos cursos i tallers que s’ofereixen des del Centre Municipal 
d’Expressió.  
 
Teatre per a adults  s’impartirà els dilluns d’1/4 de 9 a 3/4 d’11 de la nit i té com a 
objectiu donar eines per descobrir i experimentar les possibilitats expressives i 
dramàtiques de casa persona. Es treballarà el cos com a instrument de l’actor des de 
la sensibilització, la consciència i el moviment, el joc i l’habilitat creativa. El portarà a 
terme Marta Casas.  

 
L’actor davant la càmera  que portarà a terme el director i realitzador televisiu Esteve 
Rovira els dissabtes al matí a partir del 2 de febrer.  

 
Música per a petits  també s’engega ara al gener els dilluns i seran sessions de 
música per a compartir entre pares i fills de 12 a 24 mesos . S’hi faran jocs de falda, 
cançons, jocs rítmics i eines per a l’educació de la veu i l’oïda. El ioga també serà els 
dilluns amb dos grups diferents de 8 a 9 del vespre i de 9 a 10 al centre municipal 
d’expressió.  

 
L’escriptor celoní Pau Gener oferirà un any més el taller El plaer d’escriure .  S’iniciarà 
el dilluns 21 de gener i s’hi tractarà l’escriptura com a element de reflexió i d’auto 
coneixement.  
 
El Taller d’intel·ligència emocional començarà el 2 de febrer i s’hi aprofundirà en les 
competències sòcioemocionals bàsiques: des de la consciència i l’autoconeixement, 
cap a la gestió, la comunicació i la relació amb els altres. Serà els dissabtes de 9 a 2  
 

 
Per consultar l’oferta completa o inscriure’s: www.santceloni.cat/clip 
 
 
Concert de Mishima aquest dissabte a les 11 de la n it  a l'Ateneu  
 
Aquest dissabte a les 11 de la nit a l’Ateneu, Mishima en concert presentant el seu 
darrer treball L’Amor Feliç. Es poden comprar les entrades anticipades per Internet, al 
web de Codetickets. També al Centre Municipal d'Expressió, al carrer Sant Josep, 18, 
de Sant Celoni, de dilluns a dijous de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, i el mateix dia del 
concert, una hora abans de l'espectacle, a les taquilles del Teatre. El preu en tots els 
casos és de 15 €. 
 
El concert de Mishima a Sant Celoni s’havia programat inicialment el 17 de novembre 
però es va haver de suspendre per una forta afonia del cantant.  

Mishima, un dels grups principals del nou pop en català, culmina dos anys de magnífic 
creixement com a banda amb la publicació del seu darrer àlbum, L'Amor Feliç. Amb el 
record encara fresc del seu pas per festivals com Sonorama, Pròxims, The Great 
Scape o Liverpool Sound City i alguns dels seus concerts, a la Sala Apolo (2/6/2010), 
al Palau de la Música (6/3/2011) o al Castell de Montjuïc (2/7/2011), instal·lats en la 



memòria col·lectiva d'una generació, David Carabén  (veu, guitarra), Marc Lloret  
(teclats), Dani Vega  (guitarra), Xavi Caparrós  (baix) i Alfons Serra  (bateria) es 
retroben amb els seu hàbitat natural, el directe, per fer-nos partícips del seu 
extraordinari moment de gràcia. 

 
 
 
Visita comentada a l’exposició Articles indeterminats de Vicens Mascarell a la 
Rectoria Vella aquest dissabte a les 6 de la tarda   
 
Aquest dissabte 12 de gener a les 6 de la tarda tindrà lloc a la Rectoria Vella la visita 
comentada a l’exposició Vicens Mascarell. Articles indeterminats. 
 
Vicens Mascarell Llàcer es crià entre Barcelona i el Baix Llobregat. Ja fa més de trenta 
anys que viu i gaudeix al Baix Montseny. És mestre i restaurador d’antiguitats, i 
autodidacte plàstic. Ha fet diverses exposicions, individuals i col·lectives, d’escultura, 
pintura i instal·lacions. L’obra d’aquesta exposició s’ha elaborat, majoritàriament, amb 
material reciclat.  
 
L’exposició es pot visitar fins el 27 de gener en el següent horari: Dijous, divendres i 
dissabtes de 5 a 8 del vespre. Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i 
de 5 a 8 del vespre. 
 


